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1. Als Gij bestaat (VL149, Antoine Oomen)
Als Gij bestaat
bewerkt ons dan,
herschep ons hart
en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam.

2. Drempeltekst
3. Als Gij bestaat
4. Voorlezing uit: En dit zijn de namen (Exodus 3:7-14)
5. Hoe ver is de nacht (VL388, Bernard Huijbers)
Hoe ver is de nacht
hoe ver hoe ver.
Wachter, hoe ver
is de nacht, de nacht?
De morgen komt, zegt de wachter.
Maar nog is het nacht.
6. Voorlezing uit: ‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden’ van Berhouz Boochani (2019)
7. Deze wereld (VL 862, Antoine Oomen)
Wat geen oog heeft gezien,
geen oor gewaagd te horen,
wat onze vaderen niet
durfden dromen, zijn wij
geworden: deze wereld.
zijn wij geworden: deze wereld
Doden onbegraven,
één woestenij uw stad.
Opgejaagd, prijsgeschoten,
als klein wild afgeslacht
uw allerliefste mensen
uw allerliefste mensen..
Door stormen van geweld

voortgejaagden zijn wij.
Aan molenstenen vastgeklonken, als verdoemden,
zijn wij: deze wereld,
zijn wij: deze wereld.
8. Overweging – 1
9. Intermezzo uit: Canto Nascosto, door Enrico Pieranunzi
10. Overweging – 2
11. Lied van Amos (VL348, Tom Löwenthal)
Klaagzang en klacht over u,
gij die de zwakken vertrapt,
onschuldigen grijpt en mishandelt.
Zo spreekt die gij noemt `onze God':
Ik kan uw psalmen niet luchten,
spaar mij uw liedjes, uw fluiten.
Doe stromen als een rivier
onstuitbaar, als levend water,
doe stromen gerechtigheid.
Gij die uw plannen smeedt
om de misdeelden te doden,
gij die praat in uzelf:
ik koop ze voor geld, de minsten,
voor een paar schoenen de armen.
Daarom wankelt de aarde,
daarom wankelt de aarde.
Klaagzang en klacht over u.
12. Overweging – 3
13. Intermezzo uit: Canto Nascosto, door Enrico Pieranunzi
14. Overweging – 4
15. Those forgotten on the banks of the Eufrates. Door: Dima Orsho & Syrian Expat
Philharmonic Orchestra (YouTube)
16. Voorbeden

17. Herschep ons hart (VL693, Tom Löwenthal)
Herschep ons hart
heradem ons verstand
dat wij elkaar behoeden
en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem
die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
Verberg U niet.

Verantwoording
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen
VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die
daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen”
(2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2011). De
muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesiaamsterdam.nl

